Ζωγραφίζοντας τον αυτισµό
(Αναδηµοσίευση αό το http://parallhlografos.wordpress.com/2013/04/03/ζωγραφίζοντας-τοναυτισµό/)

Το “Ζωγραφίζοντας τον αυτισµό” είναι µια εκληκτική συλλογή έργων τέχνης ανθρώων
ου έχουν διαγνωσθεί µε αυτισµό. Τα έργα είναι δηµιουργίες ολλών και διαφορετικών
ανθρώων, αό έφηβους ερασιτέχνες µέχρι καταξιωµένους καλλιτέχνες.
Η εριγραφή του εκδότη:
Το Ζωγραφίζοντας τον Αυτισµό γιορτάζει το ταλέντο και την έκφραση ου συναντάµε
στα σκίτσα, τους ίνακες και τα κολάζ ου δηµιούργησαν άνθρωοι ου έχουν
διαγνωστεί µε αυτισµό. Η δουλειά ερισσότερων αό 50 συµµετεχόντων αό όλο τον
κόσµο εκθέτει τη µοναδική οτική µέσω της οοίας αυτοί οι άνθρωοι βλέουν τον κόσµο
και τη θέση τους µέσα σ΄ αυτόν.

Emily L. Williams, Leap Years

Jessica Park: Το Σίτι του Μαρκ Τουέιν µε τη ∆ιαµαντένια Έκλειψη και την Αφροδίτη, 1999

Charles D. Topping: Ο Θάνατος της Αγάης #373

Vehdas Rangan: A. (Ινδία)

Donna Williams – The Outsider
Πως εµνεύστηκες το έργο; “Ο Ξένος” µιλάει για τη συµµετοχή αό την εριφέρεια.
Μιλά για το να έχει κάοιος τη δυνατότητα να συµµετέχει εειδή ταυτόχρονα έχει
διατηρήσει και το δικαίωµα να φύγει. Μιλά για τη δυνατότητα να ορεύεσαι στα όρια
µεταξύ δύο κόσµων. Νοµίζω ως είναι αγκόσµιος. Όλοι έχουµε υάρξει ξένοι.
Αόσασµα αό την αάντηση της δηµιουργού στην ερώτηση, “Σε οια ηλικία η
δηµιουργία τέχνης µήκε στη ζωή σου;”
Ήµουν βαθιά γοητευµένη µε τα άντα, αισθητικά και αισθητηριακά, αό τουλάχιστον έξι
µηνών. Όντας εννοιολογικά κωφή, έβλεα µουσικά. Όντας τυφλή στα ρόσωα,
εναρµονιζόµουν µε ρότυα κίνησης. Όντας τυφλή στα αντικείµενα και το λαίσιο,
χτυούσα τα άντα για να ακούσω τον θόρυβο, να ακούσω “τη φωνή” τους, έσρωχνα για
να νιώσω την κίνησή τους, αναοδογύριζα για να βιώσω το ως δέσµευαν το φως,
ανακάτευα και έταγα και έσκιζα και έσαγα και ασάλιζα γρασίδι, άµµο, κλαδιά,
φύλλα. Έγλειφα και έρναγα τα χέρια µου και το ρόσωό µου άνω αό ειφάνειες,
τυλιγόµουν µέσα σε υφάσµατα. Ευθυγραµµιζόµουν µε τη συµµετρία και τις γραµµές,
ροσαρµοζόµουν σε σχήµατα για να νιώσω όως αυτά, κοίταζα είµονα χρώµατα και
σχήµατα ροσαθώντας να γίνω σαν αυτά.

Felix, 11 χρονών: Χάρτης µιας Φανταστικής Πόλης
Πως εµνεύστηκες το έργο; Συνήθως ξεκινάω σχεδιάζοντας έναν δρόµο σε διαφορετικά
σηµεία στα όρια του χαρτιού µου. Κάθε δρόµο τον κάνω να µεγαλώνει µέσα αό τον
άλλον.
Ποιοι άλλοι καλλιτέχνες σου αρέσουν; Κανένας. Μελετάω χάρτες δρόµων και άτλαντες µε
µεγάλη λετοµέρεια και ακολουθώ λετοµερώς το δροµολόγιο των ταξιδιών ου κάνουµε
στο google earth

Ελένη Μιχαήλ, Χορεύοντας µε τον Σκύλο, 1995
Πως εµνεύστηκες το έργο; Ζωγράφισα αυτό το έργο το 1995, όταν είχα µόλις
µετακοµίσει στο σίτι µου µέσω ενός ρογράµµατος κατοικιών για ανθρώους µε ειδικές
ανάγκες. Είχα µεγάλη ευφορία για το καινούριο µου σίτι – ένα αυτόνοµο διαµέρισµα
εριτριγυρισµένο αό έναν τεράστιο κήο σε αγροτικό εριβάλλον. (Αυτό το ειδύλλιο δεν
κράτησε ολύ.) Έφερα µαζί µου και τον σκύλο µου, τον Jasper. Ήταν το µόνο ζώο µε τόση
ζωντάνια εκεί και έφερε µεγάλη ευχαρίστηση τόσο σ’ εµένα όσο και στους άλλους
κατοίκους του ρογράµµατος. Τον αγάησαν κι αυτοί και διασκέδαζαν αίζοντας µαζί
του και χαϊδεύοντάς τον. Ο Jasper ήταν µια υγιής αρουσία και χωρίς να κάνει καµία
διάκριση στις φιλίες του.

Wout Devolder, ηλικία 14χρονών, “ο λυκάνθρωος”
Πως εµνεύστηκες το έργο; Στις 8 Μαΐου του 2008, ο ανιψιός µου Μεν και η ανιψιά µου
Σέιν έθαναν σε µια υρκαγιά. Ήµουν ολύ στεναχωρηµένος και αελισµένος. Εειδή
δεν είχα λόγια να εκφράσω την αόγνωσή µου ζωγράφισα αυτόν τον λυκάνθρωο.
Αφιέρωσα τη ζωγραφιά µου στον Ben και τη Sanne.

Josh Peddle, 12 χρονών, Αλλάζοντας Εοχές
Νοµίζεις ως η τέχνη βοηθά τους άλλους να καταλάβουν ως βλέεις εσύ τον κόσµο;
Νιώθεις αράξενα όταν έχεις αυτισµό. Νιώθω χαζός. Λυάµαι όταν το σκέφτοµαι. Οι
άνθρωοι δεν το καταλαβαίνουν. Οι ξένοι δεν µορούν µε την ρώτη µατιά να
καταλάβουν ως έχω αυτισµό. Όταν έχω ροβλήµατα συχνά θέλουν να ουν στη µαµά
µου ως θα έρεε να συµεριφέροµαι. Εύχοµαι να είχα ερισσότερους φίλους ου θα µε
αγαούσαν γι’ αυτό ου είµαι.

Shawn Belanger, Το Πέτρινο Σίτι 2007
Λέει η µητέρα του: «H ένταση µε την οοία ο Shawn ζωγραφίζει είναι εκληκτική. Το
βλέµµα αυτοσυγκέντρωσης ου έχει είναι τόσο έντονο ου νιώθεις ως για αυτή την
ερίοδο ο υόλοιος κόσµος σταµατά να υάρχει.»

David Barth, ηλικία 10 χρονών, Πουλιά
µέσω mail αό τη µητέρα του.. «Οι ζωγραφιές του ολύ συχνά δείχνουν την έµµονη ιδέα
εκείνης της εριόδου. Στο αρχείο ου σας στέλνω δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς
τι τον κρατάει αασχοληµένο αυτόν τον καιρό. Η ζωγραφιά αυτή έχει άνω αό 400
ουλιά, αό τα οοία γνωρίζει τα ονόµατά και τα είδη τους ακόµα και στα λατινικά!»

D. J. Svoboda, Big Field Friends
Πως διαλέγεις τα θέµατά σου; Πάντα σκέφτοµαι για τον κάθε φανταστικό φίλο και
γράφω ένα όνοµα και µια ιστορία για τον καθένα. Όλα ροέρχονται αό τη φαντασία
µου.

Emily L. Williams, Σου Παίρνουν τα Ξυράφια, τα Κορδόνια και την Ζώνη σου
Πως εµνεύστηκες το έργο; Αυτό είναι ένα µικρό κοµµάτι ενός µεγαλύτερου έργου ου
δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα. Το µεγαλύτερο κοµµάτι είναι ένα αό τα τρία σε µια σειρά
έργων ου εικεντρώνονται συµβολικά σε ψυχιατρικές µονάδες, χρησιµοοιώντας την
Κόλαση σαν ανάλογο. Οι δαίµονες στο έργο είναι εµνευσµένοι αό έργα του 12ου αιώνα
ου αεικονίζουν την Κόλαση και την Τελική Κρίση. Εµνεύστηκα για το έργο είσης κι
αό δικές µου διαµονές σε νοσοκοµεία στο αρελθόν. Παρά το γεγονός ως δεν διέτρεχα
οτέ τον κίνδυνο αυτοκτονίας, άντα το έβρισκα ερίεργο ου κανένας αό τους ασθενείς
δεν µορούσε να έχει µαζί του τα αντικείµενα ου αναφέρονται στον τίτλο του έργου.
Καταλάβαινα τη λογική και τον κίνδυνο ου διέτρεχαν οι ασθενείς ου είχαν τάσεις
αυτοκτονίας, αλλά αρόλα αυτά συνέχιζα να το βρίσκω ερίεργο να εριφέρεσαι µε
αούτσια µε τις γλώσσες τους να κρέµονται ή να έχεις αξύριστα όδια.

Μilda Bandzaite, Ο Πόλεµος του Βιετνάµ, 2008
Πως εµνεύστηκες το έργο;

Η έµνευση γι’ αυτό το έργο ροήλθε αό όλους τους

ολέµους στον κόσµο και την αδιαφορία των ανθρώων για όλα τα κακά. Και είσης
ροήλθε αό τους στίχους του τραγουδιού Vietnam των Project Pitchfork.

Wil C. Kerner, ηλικία 12χρονών, “Pals”
Πως εµνεύστηκες το έργο; (ααντά η γιαγιά του) «Το κλειδί για να µορέσει να
καταλάβει

κάοιος

το

Pals

βρίσκεται

στο αυτί του γαϊδάρου.

Τέσσερις εκφράσεις ροσώου µας δείχνουν τα κακά αιδιά ου µεταµορφώνονται
σε γαϊδούρια στην ταινία “Πινόκιο”, και ο µοβ Πινόκιο είναι έκληκτος αό το καινούριο
του αυτί και αναρωτιέται τι να κάνει. Είναι ολύ αργά για το τροµοκρατηµένο
κίτρινο ρόσωο Το ράσινο τραέζιο αγνοεί την µοίρα του και το µλε ρόσωο
κοιτάει µακριά, ελίζοντας να µην το έχουν συµεριλάβει»

Eric Chen, Mirror Mind poster 3, 2005
Πως εµνεύστηκες το έργο; ∆ηµιούργησα αυτά τα όστερ για να τιµήσω και να
ροωθήσω την έκδοση αό εµένα τον ίδιο του βιβλίου µου για τον αυτισµό, Mirror Mind.
Το βιβλίο στοχεύει στο να µεταφέρει τα εσωτερικά συναισθήµατά µου σαν άνθρωος µε
αυτισµό και οι εικόνες ανααριστούν ένα οίηµα αό κάθε βιβλίο.

